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ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності
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підготовлений до другого читання
17 листопада 2021 року
протокол № 83
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 17 листопада 2021 року за дорученням Верховної
Ради України (Постанова Верховної Ради України № 1715-ІХ) доопрацював
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5498), який
прийнято Верховною Радою України за основу 7 вересня 2021 року, з
урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін,
визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України,
надійшло 26 пропозицій від народних депутатів України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними
депутатами України – членами Комітету підготовлено пропозицію на підставі
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної
Ради України”, а саме пропозиція:
№ 20:
“Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2022 року”.
Зазначена пропозиція була подана на розгляд Комітету, підтверджена на
його засіданні та за результатами голосування на засіданні Комітету врахована
у таблиці до другого читання.
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю
законопроекту до другого читання, яка містить 27 пропозицій, з яких 14
враховано (у тому числі, частково та редакційно), 13 - відхилено.
Враховані пропозиції до другого читання стосуються уточнення назви
законопроекту та терміну набрання чинності, а також уточнення положення
законопроекту щодо звільнення від оподаткування податком на додану

вартість. Відхилені пропозиції не відповідають цілісній концепції
законопроекту.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України “Про комітети
Верховної Ради України”, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України
“Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 20, яка була
подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України".
2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні
Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної
діяльності (реєстр. № 5498) прийняти у другому читанні та в цілому з
необхідними техніко-юридичними правками.
4. Доповідачем від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики під час розгляду законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України
Сову О.Г.– Голову підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00

Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Д.О. Гетманцев

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/359188 від 19.11.2021

